
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydata do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej  w Łodzi  z siedzibą 
ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 
naszej siedziby lub poprzez e-mail: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, 
ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela) będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  

W przypadku danych określonych w art. 221 §1 pkt 1–6 Kodeksu pracy podstawą przetwarzania jest niezbędność do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), przy czym 
pracodawca żąda podania danych, o których mowa w art. 221 §1 pkt 4–6 Kodeksu pracy, tj. dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy 
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)  

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną 
można odwołać w dowolnym czasie  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan 
na to zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie  

Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa (o których mowa w art. 10 RODO) będą przetwarzane w przypadku 
pracowników niepedagogicznych: na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, 
natomiast w przypadku pracowników pedagogicznych: na podstawie art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym  

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami 
prawa 

 Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji; 
dokumenty kandydata wyłonionego w konkursie zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty aplikacyjne 
pozostałych kandydatów, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru i 
mogą być przez nich w tym czasie odbierane; dokumenty nieodebrane po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone; w 
przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez  6 miesięcy  

 Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO)  

 sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)  

 usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO) 

 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO)  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć 
w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania 


